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 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Державна атестація студентів у Новгород-Сіверському медичному училищі

здійснюється  Державною  екзаменаційною  комісією  (ДЕК)  після  завершення

теоретичної  та  практичної  частини  навчання за  відповідним  освітньо-

кваліфікаційним  рівнем  (ОКР)  з  метою встановлення  фактичної  відповідності

рівня  освітньої  та  кваліфікаційної  підготовки  випускника  вимогам  освітньо-

кваліфікаційної характеристики спеціальності (напряму підготовки).

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та

навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками

фахівців з відповідного напряму підготовки та спеціальності.

1.2.  Для  проведення  державної  атестації  випускників  у  Новгород-

Сіверському медичному училищі створюються Державні екзаменаційні комісії.

Терміни  проведення  державної  атестації  визначаються  навчальними  планами

підготовки  фахівців  та  графіком  навчального  процесу.  Державну  атестацію

проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за

відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю Державних

екзаменаційних комісій здійснює директор навчального закладу.

1.4. Функціями та обов’язками Державної екзаменаційної комісії є:

- комплексна перевірка й оцінка практичної фахової підготовки студентів-

випускників, з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня

вимогам  державних  та  галузевих  стандартів,  навчальним  планам  і

програмам підготовки;

- вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та

видачу диплома (звичайного зразка чи  з відзнакою);



- розробка  пропозицій  щодо  подальшого  поліпшення  якості  підготовки

фахівців з відповідної спеціальності. 

1.5. Державна атестація випускників здійснюється у  формі комплексного

державного  кваліфікаційного  іспиту  з  напряму  підготовки  (Лікувальна  та

Сестринська справа);

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА

СЕКРЕТАРЯ ДЕК

2.1.  Державна екзаменаційна комісія створюється окремо для відділення

Лікувальна і Сестринська справа.

2.2. Державна екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови

ДЕК і членів комісії і діє впродовж календарного року. 

2.2.1.  Кількісний  склад  Державної  екзаменаційної  комісії  визначається

відповідно до наказу директора. 

2.2.2. Персональний склад Державної екзаменаційної комісії із зазначенням

їх обов’язків за встановленою формою подається на затвердження директору, як

правило, за півтора місяця до початку роботи Державної екзаменаційної комісії. 

2.2.3. Голова ДЕК призначається наказом  обласного управління охорони

здоров’я.

2.2.4. Члени комісії призначаються з числа викладачів медичного училища

та визнаних фахівців з відповідних напрямів підготовки та спеціальностей. 

2.3. Секретар комісії призначається розпорядженням директора училища з

числа співробітників училища і не є членом комісії. 

2.4. Голова Державної екзаменаційної комісії: 

- головує на засіданнях ДЕК;

- має бути присутнім на всіх засіданнях ДЕК;

- ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов’язками; 



- забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого графіку; 

- контролює  роботу  секретаря  комісії  щодо  підготовки  необхідних

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів ДЕК;

- складає звіт про роботу ДЕК.

2.5. Члени Державної екзаменаційної комісії беруть участь у засіданнях

ДЕК і  є екзаменаторами з дисциплін,  що входять до складу комплексного

державного іспиту. 

2.6.  Проведення   державної  атестації  відбувається в присутності  Голови

ДЕК та її членів. У випадку коли Голова ДЕК тимчасово не може виконувати свої

обов’язки  (хвороба,  відрядження  тощо)  за  поданням  директора  призначається

виконуючий обов’язки голови з числа членів ДЕК.

2.7.  Засідання  Державної  екзаменаційної  комісії  оформляються

протоколами за встановленою формою. В протоколах відображається оцінка,

отримана  студентом  під  час  державної  атестації,  рішення  комісії  про

присвоєння  студенту  кваліфікації  за  відповідною  галуззю  знань,  напрямом

підготовки,  спеціальністю і  освітньо-кваліфікаційним рівнем  та про видачу

йому диплому (загального зразка чи з відзнакою).

2.8. Оплата праці Голови та членів комісії, які не є працівниками медичного

училища, здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. 

2.9.  Секретар  державної  екзаменаційної  комісії  несе  відповідальність  за

правильне  і  своєчасне  оформлення  документів  ДЕК.  Виправлення  помилок  у

документах Державної екзаменаційної комісії підтверджуються підписами Голови

і секретаря ДЕК.

2.9.1. До початку роботи ДЕК секретар повинен: 

- підготувати книги протоколів засідання Державної екзаменаційної комісії;

- підготувати відомість результатів складання інтегрованого іспиту «Крок

М» з відповідної спеціальності (Лікувальна або Сестринська справа) ;

- отримати у заступника директора з навчальної роботи документи (накази,

розпорядження, довідки про виконання студентами навчального плану і



отримані  оцінки,  залікові  книжки),  які  необхідні  для  забезпечення

якісної та  кваліфікованої роботи ДЕК. 

2.9.2.  Впродовж  терміну  роботи  Державної  екзаменаційної  комісії

секретар ДЕК:

- доводить до відома голови і членів ДЕК інформацію, що стосується

роботи комісії;

- веде протоколи засідань Державної екзаменаційної комісії;

- готує  інформацію  для  бухгалтерії  подання  на  погодинну  оплату

роботи членів ДЕК - не співробітників училища.

2.9.4.  Після засідання Державної екзаменаційної комісії секретар ДЕК: 

- передає   заступнику  директора  з  навчальної  роботи  оформлену

екзаменаційну відомість та супровідні документи; 

2.9.5.  Впродовж  трьох  робочих  днів  після  завершення  роботи

державної екзаменаційної комісії секретар ДЕК:

- подає заступнику директора з навчальної роботи звіт  Голови  ДЕК,

книги протоколів засідання Державної екзаменаційної комісії, звіт про

результати складання державних іспитів; 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕК

3.1.  Державна  екзаменаційна  комісія  працює  за  графіком,

затвердженим  директором  медичного  училища.  Графік  роботи  Державної

екзаменаційної комісії оприлюднюється не пізніше, як за місяць до початку її

діяльності.

У  випадку  неявки  студента  на  засідання  Державної  екзаменаційної

комісії  з  поважних  причин  (раптове  захворювання  студента,  нещасний

випадок,  смерть  близьких  родичів),  підтверджених  відповідними

документами, і перенесенням, за рішенням голови ДЕК, іспиту або захисту

кваліфікаційної роботи на більш пізній термін, графік роботи ДЕК може бути

подовжений.



3.2.  Перед  складанням  комплексного  державного  іспиту  заступник

директора з навчальної роботи надає Державній екзаменаційній комісії:

- комплект екзаменаційних комплексних завдань;

- технічні засоби,  обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали,

необхідні  для  використання  студентами  під  час  підготовки  та

відповіді на питання державного іспиту.

3.3.  Засідання  Державної  екзаменаційної  комісії  оформляються

протоколом.  Тривалість  засідання  не  повинна  перевищувати  шести

академічних годин на день. 

Рішення Державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених

при  складанні  іспитів,  а  також  про  присвоєння  студентам  кваліфікації  та

видання  випускникам  дипломів  (загального  зразка  чи  з  відзнакою)

приймається  на  закритому  засіданні  комісії  відкритим  голосуванням

більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової

кількості голосів голос Голови ДЕК є вирішальним.

Повторне  складання  (перескладання)  державного  іспиту  з  метою

підвищення оцінки не дозволяється. 

3.4.  Студентам,  які  позитивно  склали  державні  іспити,  рішенням

Державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності

до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка.

Диплом  з  відзнакою видається  за  дотримання  наступної  умови:

отримання  студентом  не  менше  ніж  з  75  відсотків  усіх  дисциплін

навчального плану оцінки “відмінно”, а з решти дисциплін  – оцінки "добре”.

Про  це  робиться  запис  у  протоколі  засідання  Державної  екзаменаційної

комісії зі спеціальності. 

Студенту,  який  не  відповідає  вище  означеним  умовам,  видається

диплом без відзнаки.



3.5.  Якщо  відповідь  студента  на  державному  іспиті  не  відповідає

вимогам рівня атестації,  Державна екзаменаційна комісія приймає рішення

про те, що студент не пройшов державну атестацію і у протоколі засідання

Державної  екзаменаційної  комісії  йому  проставляється  оцінка

"незадовільно". У випадку, якщо студент не з’явився на засідання Державної

екзаменаційної  комісії  для  складання  іспитів  або  захисту  випускної

кваліфікаційної роботи, то в протоколі зазначається, що він є не атестованим

у зв’язку з неявкою на засідання. 

Студент,  який  отримав  незадовільну  оцінку  при  складанні

комплексного   державного  іспиту  відраховується  з  медичного  училища.

Йому видається академічна довідка встановленого зразка. 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ДЕК

4.1. Результати іспиту оголошуються головою державної комісії в день

їх складання. У протокол заносяться оцінки, одержані на держаному іспиті;

запитання, задані випускникові; особливі думки членів державної комісії.

Протокол підписує голова і члени Державної екзаменаційної комісії. 

Книга протоколів зберігається в архіві училища.

4.2.  За  підсумками  діяльності  Державної  екзаменаційної  комісії  її

Голова складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

У  звіті  відображаються  рівень  підготовки  спеціалістів  з  даної

спеціальності  і  характеристика  знань  студентів.  Вказуються  недоліки,

допущені  у  підготовці  спеціалістів,  зауваження  щодо  забезпечення

організації роботи Державної екзаменаційної комісії тощо. У ньому даються

пропозиції щодо: 

- покращення підготовки спеціалістів; 

- усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів;



4.3. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ДЕК обговорюються

на  засіданні  циклових  комісій  практичної  та  професійної  підготовки

відділень Лікувальна та Сестринська справа.

5. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

        Стандартизований  тестовий  державний  іспит  -  це  ліцензійний

інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему

ліцензійних  інтегрованих  іспитів  фахівців  з  вищою  освітою  напрямів

"Медицина" і "Фармація", затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.98

N  251  (  z0563-98  ),  зареєстрованим  у  Мін'юсті  України  11.09.98  за  N

563/3003,  і  здійснюється  Державною  екзаменаційною  комісією  ВНЗ  та

Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою

напрямів підготовки

"Медицина"  та  "Фармація"  при  МОЗ  України.  Ліцензійний  інтегрований

іспит  є  стандартизованим  засобом  вимірювання  рівня  професійної

компетентності фахівця.

 Ліцензійний інтегрований  іспит  складається  з  одного  тестового  екзамену

"Крок М" і 

визначає  рівень  професійної  компетентності,  необхідний  для  присвоєння

кваліфікації фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

6. ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

 7.1. Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність 

випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професіональної 

діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, муляж, ситуаційне 

завдання тощо) виробничі функції, які

неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.



     До складання практично-орієнтованого державного іспиту  допускаються

студенти, які повністю виконали всі  вимоги навчального плану і освітньо-

професійної програми зі спеціальності.

     Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання якості

вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних

умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит проводиться у

спеціально  обладнаних  навчальних  кабінетах  і  оцінює  вміння  кожного

випускника  збирати  скарги  та  анамнез,  проводити  об'єктивне  обстеження

хворих,  складати план обстеження,  оцінювати результати лабораторних та

інструментальних досліджень, установлювати та обґрунтовувати попередній

клінічний діагноз, визначати тактику надання невідкладної допомоги.

 7.2.  Зміст  практично-орієнтованого  державного  іспиту  формується  згідно

галузевого стандарту вищої освіти"Освітньо-професійна програма підготовки

молодшого  спеціаліста"  та  галузевого  стандарту  вищої  освіти  "Освітньо-

кваліфікаційна  Характеристика  молодшого  спеціаліста"  для  спеціальності

медична сестра та фельдшер.

 Переліки типових задач діяльності, умінь та навичок, що виносяться на 

практично-орієнтований державний іспит, ґрунтуються на вимогах ОКХ.

 7.3. Практично-орієнтований державний іспит проводиться державною 

екзаменаційною комісією (ДЕК) Новгород-Сіверського медичного училища у

формі комплексного державного іспиту. Відбувається демонстрація основних

умінь та навичок згідно з вимогами ОКХ з використанням фантомів, 

муляжів, навчально-наочних матеріалів, вирішенням ситуаційних задач  з 

предметів професійної та практичної підготовки відділення Лікувальна 

справа: хірургія, терапія, акушерство та гінекологія, педіатрія; з предметів 

професійної та практичної підготовки відділення Сестринська справа: м/с в 

хірургії, м/с у внутрішній медицині, м/с в педіатрії.  Екзаменатори і члени 

ДЕК оцінюють уміння та навички випускника та заносять оцінки до 

Протоколів проведення та оцінювання  іспиту.

  



7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

8.1. Результат ліцензійного  інтегрованого  іспиту  визнається успішним, 

якщо студент набрав 50,5% від загальної суми балів. Результати тестового 

екзамену конвертуються в оцінки  ("відмінно", "добре",  "задовільно",    

"незадовільно")    за    шкалою,   що затверджується Міністерством охорони 

здоров'я України.

8. 2.  Під час проведення практично-орієнтованого іспиту у формі 

комплексного державного іспиту виставляэться одна оцінка за комплекс 

дисциплін, яка вираховується як середнє арифметичне з усіх дисциплін, що 

входять до комплексу. 

 Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається в 

оцінках 5 - "відмінно", 4 - "добре", 3 - "задовільно", 2 - "незадовільно". 

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних 

протоколах проведення та оцінювання іспиту.

8.3.  Бали за теоретичну та практичну частину іспиту визначаються як 

середнє арифметичне всіх балів.


